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Valsemøllen a/s 
samler penge ind til  
kræftramte børn - Vil du hjælpe?

danmark rundt 2017 turen til fOrdel fOr

Tak for den floTTe opbakning
Valsemøllen gør en stor indsats for Danmark 
Rundt 2017 og Team Bodenhoff. Og vi er super 
glade og taknemmelige for det fantastiske samar-
bejde vi har haft i forbindelse med etableringen af 
kampagnen, som bagermester Thomas Brogaaard, 
har været med til at iværksætte.
     Vi vil glæde os til at møde bagerforretningerne 

på vores tur rundt i Danmark, og håber man er 
klar til at gøre en indsats for børn med kræft, og 
dermed støtte vores indsamling, som der er så stort 
behov for.
      Tusind tak for samarbejdet med Valsemøl-
len - vi glæder os til at starte vores etape netop ved 
Valsemøllen i Esbjerg den 11. august kl. 08.30.
                                   Styregruppen, Team Bodenhoff

Kort før jul kon-
taktede bagermester 
Thomas Brogaard Valsemøllen 
vedr. indsamling af penge til kræftramte 
børn. Vi var straks interesserede. Derfor fik vi 
hele ideen præsenteret af initiativtageren og den 
meget engagerede Claus Bodenhoff. Han står for projektet 
og deltager også på holdet DR 2017 Team Bodenhoff, der cykler 
Danmark rundt, for at samle pengene ind. 
 Men når vi ikke kan cykle, hvad kan vi så gøre? Vi gik i tænkeboksen og har nu 
lavet en butikskampagne, der kan bestilles og bruges af samtlige bagere i Danmark. Også 
selvom de ikke køber deres mel hos os. Kampagnen kan derigennem nå ud til alle landets byer, hvor der 
ligger en bager. Det håber vi, skaber den fornødne opmærksomhed og forhåbentlig genererer penge til 
de kræftramte børn.
 Kampagnen indeholder plakater, brødposer, informationssedler til kunderne, hjerter til at stikke i 
brødene, opskrifter og en cd med støttesangen, der kan spilles i butikken. Ved køb af kampagnen 
støtter hver bager med 500 kr. og giver ydermere kunderne mulighed for at støtte, når de køber brød 
i butikken. Vi håber alle bagere og deres kunder er klar til at støtte og gøre en forskel. Vi tror 100 % 
på indsamlingen og at det bliver en succes. Pengene går ubeskåret til de kræftramte børn og deres 
familier, til gode oplevelser og glæder i hverdagen.                                                     Valsemøllen, Esbjerg

naturmælk – 
et økOlOgisk meje-
ri med hOldninger

I det sydlige Danmark ligger det 
smukke gule mejeri, der emmer 
af historie og mejeridrift igen-
nem årtier. De seneste 23 år 
som et økologisk mejeri, hvor 32 
syd - og sønderjyske økologer 
dagligt leverer deres mælk til 
mejeriet ved Tinglev.  Andelsha-
vere - såvel som de ansatte på 
mejeriet, er alle passionerede 
omkring deres arbejde – at levere 
og fremstille sunde mejeripro-
dukter med stor smag. Og alle 
har gode holdninger til kvalitet, 
bæredygtighed, at fremstille 
produkter der smager - samt at 
medvirke til at gøre en forskel i 
fødevare-Danmark. 
 Udover dette daglige 
arbejde, har mejeriet også en 
holdning til at gøre en forskel i 
lokalsamfundet - med de små 
bidrag man formår.
 Velgørenhedsarrangementer 
af forskellig karakter deltages 
der i, samt sponsorater i forskel-
lige former. Naturmælk har den´ 
holdning at ved at støtte mange 
mindre initiativer, kan denne 
støtte medvirke til at gøre den 
store forskel for det enkelte for-
mål. At stå sammen i nærområ-
det og fælles støtte op omkring 
gode initiativer, er netop noget 
som et lokalsamfund kan bidrage 
med – en fællesskabsfølelse, 
man netop finder her.



Danmark Rundt 2017 Team 
Bodenhoff, står klar til at træde 
pedalerne rundt for at samle 
midler til børn med kræft. Det 
er 3. år vi hopper på cyklen, og 
på denne måde vil være med til 
at fortælle historien om, hvor 
vigtigt det er, når man kan hjæl-
pe andre. Vi har valgt – på trods 
af at der er mange muligheder 
for at hjælpe andre steder – at 
støtte op om børn med kræft. 
Dels fordi det er en forfærdelig 
sygdom, når den står på, men 
også fordi den desværre kun gi-
ver ca. 80 % overlevelse. Det tal 
håber man forøges i fremtiden, 
og det forskes der meget i.

Når det er sagt, så har vi valgt 
ikke at donere penge til forsk-
ning og administration, men 
alene til børn med kræft og de-
res familier. Det sker i tæt sam-
arbejde med Børnecancerfonden 
og vi er både glade og stolte over 
de sidste par års indsamling, 
som i 2015 gav 468.000 kr. og 
i 2016 nåede vi op på 961.000 
kr. Hver en krone går ubeskåret 
til at få et positivt indspark i en 
traumatisk dag, hvor sygdom 
fylder meget og usikkerheden er 
enorm.

mandag den 7. august 
starter vi ud fra Lynæs i Nord-
sjælland kl. 8.00 og cykler hen 
til Hundested, hvor City Bakery 
er vært med lidt morgenbrød og 
kaffe. Borgmester Steen Has-
selriis holder talen ved starten 
og kl. 9.25 kører vi til færgen og 
sejler til Rørvig. Turen fortsæt-
ter til ’Det Vilde Køkken’ i Klint, 
hvor bl.a. Sidinge Gårdbutik 
tager imod med lækker æble-
most mv. På turen til Klint er 
borgmester Thomas Adelskov, 
Nykøbing Sj. hoppet med på en 
cykel. Vi cykler til Odden og ta-
ger via Århus til Ebeltoft. Herfra 
går tuen til Grenå, hvor Gert 
Christensen og Djursland tager 
imod os. Overnatningen sker på 
Kystvejens Hotel og Konferen-
cecenter i Grenå

tirsdag den 8. august  kører 
vi videre til Randers. På vejen 
gør vi stop i Auning, hvor Spare-
kassen Djursland har kørt deres 
iscykel frem, så vi kan nyde en is 
i et godt selskab med Sparekas-
sen. Vi fortsætter til Randers, 

lidt Om planen fOr turen 
danmark rundt 2017

og her har vi pitstop hos Gardin 
Lis, som tager imod i virksom-
heden. Dagens etape afsluttes i 
Tjele, hvor en af vores topspon-
sorer tager imod og byder på lidt 
til gane og mave.  Overnatnin-
gen sker på Best Western Golf 
Hotel, Viborg.

Onsdag den 9. august  
starter vi op fra Andelskassen 
i Viborg, hvor vi trakteres med 
frugt, kaffe mv. inden vi cykler 
mod Silkeborg, hvor vi holder 
pitstop hos Vejlsøhus Hotel 
og Konferencecenter. Turen 
går videre til Herning, hvor vi 
overnatter på Best Western, 
Hotel Eyde. Her vil vi afholde 
foredrag om aftenen, hvor 
Danmark Rundt 2017 Team 
Bodenhoff fortæller om projek-
tet, og arbejdsgruppen i Herning 

fortæller om deres baggrund for 
at bidrage til turen. Endvidere 
holder Jens Veggerby og TV-
lægen Charlotte Bøving fore-
drag denne aften. Forinden er 
der mulighed for at købe en let 
menu på hotellet. Billetter kan 
købes ved kontakt til biblioteket 
i Herning eller på Hotel Eyde.

torsdag den 10. august  
kører vi fra biblioteket kl. 9.30. 
Forinden har vi nydt morgen-
mad på biblioteket, hvorfra vi 
starter mod Skjern. Vi ankom-
mer til Skjern Bank kl. 12.00 
hvor vi afholder vores pitstop. 
Skjern Bank er en af vores 
sponsorer, som har bakket os op 
hvert år.  Vi forventer at ankom-
me til Best Western Hotel Royal 
kl. 16.00, hvor vi overnatter.

fredag den 11. august  
starter turen fra Valsemøllen i 
Esbjerg. Valsemøllen er gået ind 
i projektet med en større kam-
pagne med bagerforretningerne 
i Danmark. Det bliver spæn-
dende at se, hvor meget der kan 
bidrages ad denne vej. Valsemøl-
len sender os af sted mod Ribe, 
hvor vi har pitstop hos PAVA 
undervognsbehandling kl. 11.00. 

Herfra går turen mod Tinglev 
hvor vi skal besøge den Dansk/
Tyske Efterskole og Jørn Wam, 
som de sidste par år har bidraget 
og været aktiv omkring turen. 
Vi besøger også børnehaven i 
Tinglev, hvor børnene har en 
overraskelse til os. 

Vi lander i Uge Lystfiskeri Hytte 
& Camping ca. kl. 16.30, og her 



glæder vi os til en fest med bor-
gere fra Tinglev og omegn. Tak 
til Hans Petersen, som har stillet 
nogle af sine hytter til rådighed 
for os, og hvor vi glæder os til at 
overnatte. I Uge Fiskeri Hytter & 
Camping vil vi møde vores am-
bassadør, Emil Ketelsen, som er 
på vej ud af sin kræftbehandling, 
og vi glæder os til at præsentere 
Emil og hans familie, som sam-
men har kæmpet en kamp.

lørdag den 12. august  
cykler vi fra Uge Fiskeri Hytter & 
Camping kl. 9.30 og kører til vo-
res sponsor Naturmælk og hilser 
på. Herfra går turen til Flens-
burg. Her vil vi holde pitstop ved 
det danske bageri i gågaden. Her 
vil Migges Ketelsen med Emil i 
spidsen tage imod os. Vi cykler 
mod videre mod Sønderborg 

og kommer til Hotel Comwell 
Sønderborg ca. kl. 15.30, hvor 
direktør Helle Miang tager imod 
og hvor vi overnatter.

søndag den 13. august  
cykler vi fra Sønderborg mod 
færgen Bøjden – Fynshav, som 
har sponsoreret vores overfart. 
Vi ankommer til Best Western 
Hotel Knudsens Gaard i Odense 
ca. kl. 16.00 og glæder os til at 
møde Martin og hans personale.

mandag den 14. august cyk-
ler vi fra Odense til Nyborg, hvor 
vi kører i bil over Storebæltsbro-
en. I Korsør bliver vi modtaget af 
et cykelhold, som Køge Hånd-
bold, Krohns Køkken, Berko-
witz Event mfl. har formået at 
samle med stor hjælp fra lokale 
kræfter. Krohns køkken serverer 

sandwich inden turen køres til 
næste pitstop hos SB Entreprise i 
Ringsted. Efter et besøg her cyk-
ler vi videre til Køge, hvor Spar 
Nord tager imod på banktorvet. 
Vi overnatter på Hotel Niels Juel. 
Om aftenen er vi inviteret til 
middag hos Krohns Køkken.

tirsdag den 15. august er 
vores sidste dag på cykel i denne 
omgang. Vi kører fra Krohns 
Køkken kl. 9.30 og ankom-
mer til Trio Biler i Ballerup kl. 
12. Trio biler har stillet biler til 
rådighed til vores service team. 
Efter et besøg hos Trio Biler 
cykler vi videre til vores ende-
lige destination, Frederiksværk, 
hvor vi ankommer kl. 16.00. Her 
vil Handelsstandsforeningen, 
Restaurant Tinggården ved Jan 
Friis Mikkelsen, musiker Ronnie 

Garner med band og Best We-
stern tager imod os, og vi håber 
på at rigtig mange borgere fra 
Halsnæs kommune vil møde os 
på Norcentrets Torv.

I det hele taget håber vi på at rig-
tig mange vil følge os turen rundt 
i Danmark, og alle er velkomne 
til at cykle med på en eller flere 
etaper. Man kan tilmelde sig via 
vores Facebook side: Danmark 
Rundt 2017 Team Bodenhoff  
eller direkte på Børnecancerfon-
dens side hvor de 12 etaper lig-
ger. Vi håber på godt vejr, glade 
mennesker og indsamlingsbøtter 
fyldt med penge. Du har også 
mulighed for at støtte os via Mo-
bilePay  21 78 30 33 eller på reg.
nr. 4183 konto 11 65 98 37. 

sønderjylland er klar til at tage imOd team bOdenhOff
Når Danmark Rundt 2017 kom-
mer til Sønderjylland den 11. 
august er første stop hos Steen 
Brogaard - Pava Ribe. Derefter 
går turen mod syd via Løgum-
kloster til Tinglev.

I Tinglev besøger Danmark 
Rundt 2017 den tyske børnehave 
som igen i år har samlet penge 
ind ved deres sommerfest.  Børn 
hjælper børn er nok det flotteste 
og mest rørende vi kan opleve i 
sådan et projekt. 

Børnene lavede sammen med 
deres pædagoger en cirkus 
forestilling hvor man solgte 
entrebilletter til forældre og 
bedsteforældre. Entrebilletterne 
var nummereret og indgik i 
en lodtrækning om præmier 
– sponsoreret af lokale virk-
somheder og håndværkere, som 
nogle måneder for inden havde 
renoveret børnehaven. Nogle 
præmier var så værdifulde, at 
forældrene opfordrede børneha-
ven til at lave en spontan auktion 
for at få mest mulig gevinst til 
fordel for Børnecancerfonden.  

Endda salget af kaffe, saft og 
kage gik ubeskåret til indsam-
lingen. Tak til børnehaven – vi 
glæder os til at møde børnene og 
se hvor mange penge de har fået 
indsamlet. 

Efter besøget ved børnehaven vil 
der være et stop på efterskolen i 
Tinglev, hvor også Bagermeste-
ren Thomas Brogaard sponserer 
træstammer - en tradition fra 
dag et i Danmark Rundt. 
Den dansk/tyske efterskoles 

forstander, Jørn Warm, har med-
delt, at skolen vil donere indtæg-
terne fra skolens Høstmarkedet, 
et skoleprojekt i ugen op til 
efterårsferien til Danmark Rundt 
2017. Tidligere år er overskud-
det gået til Landsindsamlingen. 
Desværre er eleverne på ferie, 
men Jørn tager imod os.

Dagens tur afsluttes hos Uge 
Lystfiskeri og Camping, hvor eje-
ren Hans Petersen har stillet sit 
areal til rådighed for aktiviteter, 
samt sponsoreret overnatning til 
hele holdet. 

Tinglev og specielt Handels-
standsforeningen er aktive denne 
eftermiddag med en Fodbold-
golfturnering, Veteranbilkørsel, 
mulighed for gratis smagsprøver 
fra Naturmælk og Brogaards 
Bageri, Spejderne og Rideklub-
ben laver aktiviteter. Handels-

standsforeningen vil op til dagen 
sælge nøgler til en boks, hvor der 
kan vindes en Ipad Air. 

LHN (rådgivningscenter for 
Landmænd) har åbnet deres 
majslabyrint - en labyrint med 
stier i en majsmark - hvor man 
som deltager skal finde nogle 
poster – en sjov aktivitet for 
hele familien. Denne aften er 
der et ekstra highlight – LHN 
kalder det “Ghost Night” hvor 
medarbejdere agerer ’spøgelser’ 
i labyrinten og besøgende kom-
mer med lommelygter. 

Vi kører fra Uge kl. 9.30, hvor 
turen går til Sønderborg via 
Flensborg. 

Første stop er syd for Ting-
lev hos det økologiske mejeri 
Naturmælk, som er sponsor for 
Danmark Rundt. Derefter cykler 

vi til Tyskland via Padborg 
grænseovergang og videre til 
Flensborg hvor vi stopper hos 
Migges Bageri på Norderstrasse 
for enden af gågaden. Bageriet 
ejes af Michael Ketelsen, som er 
far til vores ambassadør, Emil.
Turen fortsættes til Comwell 
Sønderborg via Kruså grænse, 
Sønderhav, Egernsund, Broager, 
Dybbøl og til Als. Direktør, Helle 
Miang tager imod os kl. 15.30 
sammen med vores ambassadør, 
Emil Ketelsen, som kommer fra 
Skovby på Als.

Udover ovennævnte aktivite-
ter er ’Team Bodenhoff vinen’ 
og DKRundt 2017-kruset  fra 
Sønderjylland. Og vi er i dialog 
med grafiker, Claus Scheelke, om 
udvikling af et unisex smykke. 
En tarteletfestival med foredrag 
er også på tale i det sønderjyske.

Cirkus Halli Galli fra Tinglev Børnehave som lægger et stort arbejde i deres støtte



Danmark Rundt 2017 Team Bodenhoff er 
en naturlig del af kapitalforvalteren Spar-
invest og det skyldes ikke mindst, at hele 
ideen om at hjælpe kræftsyge børn kom 
fra Claus Bodenhoff, der har været ansat i 
Sparinvest i 12 år. 

Når Sparinvest støtter projektet både med 
direkte midler og den store indsats fra Claus 
Bodenhoff skyldes det også, at det passer 
ind i alle dele af virksomhedens værdisæt, 
der handler om Gåpåmod, Omtanke, Ordent-
lighed og Nærvær. 

Som noget nyt har Sparinvest besluttet at 
tage Danmark Rundt 2017 Team Boden-
hoff ind som en del af dets arbejde for 
virksomhedens sociale ansvar eller såkaldt 
CSR-politik. Dermed bliver sponsoratet en 
endnu mere integreret del af Sparinvest.

Sparinvest blev etableret som Danmarks 
første børsnoterede investeringsforening i 
1968 og har siden udviklet sig til et inter-
nationalt kapitalforvaltningshus. Sparinvest 
ejes i dag af over 60 pengeinstitutter, 
forsikringsselskaber og pensionskasser og 
kan nærmest sammenlignes med et andels-
selskab. De mange aktionærer i Sparinvest 
er således gået sammen om et fælles kapi-
talforvaltningsselskab som et modspil til de 
store finansielle spillere, så selv de mindste 
pengeinstitutter kan tilbyde deres kunder 
produkter, der svarer til det de store tilbyder.

Sparinvest tilbyder investering inden for 
nogle udvalgte områder og arbejder med 
få kernestrategier, der er gennemtestede 
og allerede har vist deres værd. Vores faste 
kurs betyder, at man aldrig vil se os oprette 
nye produkter, hver gang en ny trend dukker 
op. Vores produkter skal ikke være spæn-
dende for nyhedens skyld. De skal ene og 
alene tjene det formål at skabe et fordelag-
tigt, risikojusteret afkast til vores investorer.

Sparinvest er meget fokuseret på at inve-
stere ansvarligt og vi kigger derfor nøje på 
en investering inden den foretages. Her 
ser vi på miljømæssige, sociale og ledel-
sesmæssige forhold, der også er kendt 
under betegnelsen ESG. Når investeringen 
er foretaget følger vi den løbende og vi 
er aktive ejere af vores værdipapirer, hvor 
vi gennem dialog og kommunikation med 
selskaberne både søger at øge værdiska-
belsen og samtidigt påvirke adfærden i en 
ansvarlig retning.

sparinVest - en naturlig del af danmark rundt 

Sparekassen Djursland og Jan Ellegaard 
støtter igen i år Danmark Rundt 2017 
Team Bodenhoff. Sparekassen donerer et 
flot beløb, og sælger i alle afdelinger den 
flotte plakat, udarbejdet af plakatkunstner 
Susanne Mosegaard. Prisen for plakaten er 
kr. 125,-, hvor hver en krone går ubeskåret 
til børn med kræft via Danmark Rundt 2017 
Team Bodenhoff. 

Turen kommer blandt andet igennem 
Auning den 8. august, hvor man ved spare-
kassens afdeling vil kunne møde sparekas-
sens ’isvogn’, som har dejlige og lækre is 
med til blandt andre cykelholdet.

sparekassen 
djursland støtter 
Op igen i år

tingården støtter
team bOdenhOff

Vi kan med stor glæde fortælle, at Restau-
rant Tinggården ved Jan Friis-Mikkelsen har 
sagt ja til, at afholde et velgørenhedsarran-
gement torsdag aften den 28. september. 
Invitation til denne aften vil blive offentlig-
gjort senere, men sæt gerne allerede nu et 
kryds i kalenderen. Overskuddet fra denne 
aften vil naturligvis gå til børn med kræft via 
Børnecancerfonden.

Ligeledes vil Jan Friis Mikkelsen og restau-
rant Tinggården deltage med små smags-
prøver i målområdet tirsdag den 15. august 
på Nordcentrets Torv i Frederiksværk, når 
vi slutter vores cykeltur rundt i Danmark. Vi 
forventer at være fremme i Frederiksværk 
omkring kl. 16.00 denne dag.

En stor tak til Jan Friis-Mikkelsen & Co, fra 
Tinggården, for den flotte opbakning til 
Danmark Rundt 2017. Det er vi i styregrup-
pen meget taknemmelige for.

Du kan støtte Børnecancerfonden direkte på 

mobilepay 21 78 30 33



/ 19.00 /
Velkomst v/ lokal arbejdsgruppe Danmark Rundt 2017 - Team Bodenhoff for Børnecancerfonden.

 
/ 19.15 / 

Mød den kontante, ærlige og direkte læge fra DR2, Charlotte Bøving, til en peptalk om livstil, børn & kræft.
 

/ 20.00 /
Vi holder en kort pause.

 
/ 20.15 /

Tidligere professionel cykelrytter Jens Veggerby med foredraget »Blind tillid – min tid med Stein Bagger«.

/ Billetpris per person kr. 200,- /
 Billet inkl. en sodavand, en øl eller et glas vin købes på www.herningbib.dk 

- overskuddet går ubeskåret til Børnecancerfonden.
 
 

V E L G Ø R E N H E D S A F T E N
for Børnecancerfonden

Onsdag 9. august kl. 19.00
Best Western PLUS Hotel Eyde

A L V O R      P E P T A L K S      H Y G G E

Jens Veggerby Charlotte Bøving

♥ ♥

 
Kom i god tid og hyg Jer med lækker mad - og støt samtidig den gode sag.

 
Vi serverer et udvalg af:

ITALIENSKE & SPANSKE PØLSER & OSTE
HERTIL LÆKKERT TILBEHØR & HJEMMEBAGT BRØD

 
Kr. 150,00 per person (Kr. 25,00 går ubeskåret til Børnecancerfonden)

 
Bordbestilling nødvendig på info@eyde.dk eller på tlf. 97 22 18 00 – senest søndag 6. august.

H y g g e  &  s p i s n i n g  f ø r s t

UNIK
AFTEN



Kom til en hyggelig aften fredag d. 11. august 
fra kl. 16.00 ved Uge Lystfiskeri & Camping
- støttearrangemet for Børnecancerfonden

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

BROGAARDS BAGERI
...brød alle kan lí 

Centerpladsen 5     Tinglev    Tlf. 74 64 40 09

Tinglev HHI afholder stor fodboldgolfturnering

Ponyridning ved Tinglev Rideklub

2 Ford veteranbiler - kom og prøv en tur

Tinglev Brandværns veteranbil og leg med vand

Tombola med gevinster til fordel for Børnecancerfonden

Gratis smagsprøver, køb af Lions burger, øl og vand

Ghost Night ved LHN’s majslabyrint

Kom og mød Jens Veggerby



MobilePay dit beløb 
til 21 78 30 33
eller direkte på vores konto hos 
Børnecancerfonden DR2017
4183 11659837

Vær med til at støtte

Kl. ca. 16.00:
Cykelholdet Danmark Rundt 2017 inkl. Jens 
Veggerby ankommer til Uge - alle er velkomne 
til at cykle med holdet til Uge. Se mere på Fa-
cebook: Danmark Rundt 2017 Team Bodenhoff

Kl. 16.30: 1. runde Fodboldgolfturnering
18 hold, 2 spillere pr. hold. Alle kan deltage.
Pris pr. deltagende hold kr. 150,- som 
ubeskåret går til Børnecancerfonden. 
Tilmelding til Lars F. Hansen på: lfh-hk@live.dk

Kl. 17.00: Boder og aktiviteter starter

Kl. 17.30: Musik på scenen

Kl. 18.00: 2. runde Fodboldgolfturnering

Kl. 21.30: Ghost Night i LHN’s majslabyrint

Vind en
Ipad Air fra Tinglev HHI
Køb nøgler hos Uge Lystfiskeri, SuperBrugsen 
Tinglev og Brogaards Bageri. 

1 nøgle 30,- kr / 5 nøgler 100,- kr.
Nøglerne kan afprøves til arrangementet den 
11. august ved Uge Lystfiskeri og efterfølgende 
i SuperBrugsen Tinglev.

Program
Fakta om
DANMARK 
RUNDT
Ideen til støtteløbet fik Claus Bo-
denhoff, da han i 2014 var rytter 
på Team Rynkeby fra Holbæk. 
I stedet for at trampe i pedaler-
ne tusindvis af kilometer væk 
fra de børn, det hele handler 
om, organiserede han Danmark 
Rundt, der trak spor gennem 
hele Danmark og samlede knap 
en halv million ind til Børnecan-
cerfonden. I 2016 var målet på 
en million kroner. Behandlings-
center Tjele og Sparinvest var 
hovedsponsorer og sammen 
med blandt andre virksomheder 
som Naturmælk i Tinglev, CBP i 
Vejle, ”Vi Elsker 90’erne”, House 
of Jewellery blev der støttet flot 
op. På turen Danmark Rundt 
2016 var der mere end 150 
motionister med på flere dele 
af etaperne. Herudover deltog 
seks ryttere og to servicefolk på 
hele turen. Alle var med til at 
gøre en forskel og det endelige 
flotte resultat blev på lige knap 
en million kroner – helt nøjagtigt: 

961.296,41 kr.

Konkurrence



styregruppen danmark rundt 2017
Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter på Team Rynkeby Holbæk. Cyklede Danmark Rundt 2015 og 2016
Merete Møller, grafiker med ansvar for hele den grafiske linje og sociale medier Danmark Rundt 2015 og 2016
Vagn W. Sørensen, tidligere servicechef på Team Rynkeby, Holbæk. Cyklede Danmark Rundt 2016
Kurt Elmegaard, tidligere rytter på Team Rynkeby, Øresund. Cyklede Danmark Rundt 2016
Jens Veggerby, tidligere cykelrytter og direktør. Ejer af virksomheden ”Veggerby Sport og Kultur”
Bernd Søndergaard, som var en stor inspiration og arbejdskraft i Tinglev i 2016
Ken Berkowitz, aktivitetsgruppen i Køge, som støttede op om Danmark Rundt 2016
Henrik Aslund Pedersen, tidligere rytter på Team Rynkeby, Vordingborg. Revisor for Børnecancerfonden
René Rasmussen, Nakskov, som cyklede med på Danmark Rundt 2016
Gert Christensen, Grenå, som stod for en flot indsamling på Djursland i 2016
Birgitte Krohn, Krohns Køkken, Køge

Nyhedsbrevet udsendes til abonnenter, samarbejdspartnere, sponsorer, bidragsydere og andre interessenter.  
Abonnement tilsendes via tilmelding på facebook: Danmark Rundt 2017 Team Bodenhoff

RedaktøR                        GRaFISk tILRetteLÆGGeLSe
Claus Bodenhoff | Maagevej 15 | 3300 Frederiksværk | Mobil +45 21682068 bodenhoff8@gmail.com                 Merete Møller Grafisk Design | www.meretemoller.dk

MADSAMLING

Tisvildeleje & Liseleje
Tlf. 48 70 84 12
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